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Lista rápida de
perguntas
Lista rápida de perguntas sobre perda auditiva para
os pais
Muitos pais têm dúvidas ou preocupações que gostariam de compartilhar com o fonoaudiólogo sobre as consequências da
perda auditiva do seu filho. Durante os atendimentos de rotina, devido a tantas informações novas, os pais podem se
esquecer de fazer essas perguntas. Assim como você, outros pais passaram por esse processo e ajudaram a desenvolver este
questionário para ajudar as famílias a obter as informações e o apoio que procuram. As questões desta lista estão
organizadas por tópicos. Algumas questões podem ser mais importantes para você do que outras.
Se você achar que esta lista é útil, pode usá-la para ajudá-lo a se lembrar de quais perguntas fazer. Para a consulta de hoje,
circule duas ou três perguntas que podem lhe chamar mais a atenção ou anote suas dúvidas antes do seu atendimento.
Esperamos que você use esta lista em cada consulta para que possamos conversar, em algum momento, sobre todas as suas
dúvidas e preocupações.
I. O diagnóstico do nosso filho
1.
Que tipo de perda auditiva o meu filho tem?
2.
Por que o meu filho reage a alguns sons?
3.
Existem ferramentas que podem ajudar a mim e a outras pessoas a vivenciar como meu filho escuta?
4.
A audição do meu filho vai melhorar ou piorar com o tempo?
5.
Os dispositivos auditivos corrigem a perda auditiva como os óculos corrigem os problemas de visão?
6.
Como você e a minha família decidem qual é a tecnologia ideal para o meu filho?
7.
Será que a fala do meu filho ficará comprometida?
8.
Geralmente, sentimo-nos sobrecarregados com as decisões que precisamos tomar. Você pode nos ajudar a priorizar
essas decisões?
9.
Existem questões médicas relacionadas à perda auditiva sobre as quais eu deveria saber?
10.
Por que é recomendável procurar um geneticista?
11.
Estou achando difícil aceitar o diagnóstico e o que ele pode representar para o meu filho e para a minha família.
Como posso receber ajuda?

II. Preocupações familiares
12.
Como posso explicar a importância dos dispositivos auditivos para a família e para outras pessoas?
13.
Que recursos existem para nos ajudar com os custos do tratamento do nosso filho?
14.
O que podemos fazer em casa para estimular o desenvolvimento da comunicação do nosso filho?
15.
Que recursos existem para desenvolver a confiança, a resiliência e as habilidades sociais das crianças?
16.
Se quisermos aprender a língua de sinais, como e onde podemos começar?
17.
O que posso fazer para ter a atenção do meu filho e me comunicar com ele?
18.
O que devo observar em casa para saber se o meu filho está se desenvolvendo adequadamente?

III. Gerenciamento dos dispositivos
19.
Quanto tempo por dia o meu filho deve usar os dispositivos auditivos?
20.
Como devo cuidar dos dispositivos auditivos?
21.
Que estratégias os pais usam para garantir que a criança use os dispositivos auditivos?
22.
O que fazemos se os dispositivos auditivos pararem de funcionar?
23.
Como incentivo o meu filho a se sentir seguro ao usar os dispositivos auditivos?
24.
Vai levar algum tempo para meu filho se acostumar com os dispositivos auditivos?
25.
Devemos tirar os dispositivos auditivos quando o nosso filho estiver descansando, mamando etc.?
26.
O apito (microfonia) causado pelo contato com os dispositivos auditivos incomoda o nosso filho?
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IV. Redes de apoio, agora e no futuro
27.
Gostaria de falar com outras pessoas em nossa situação. Como posso conhecer outros pais de crianças com perda
auditiva e/ou adultos com surdez ou com deficiência auditiva?
28.
Que instituições estão disponíveis para ajudar a nossa família?
29.
Se eu quiser a ajuda de um assistente social ou de um psicólogo, como posso conseguir um encaminhamento?
30.
Como posso ajudar o nossa babá ou a creche a dar apoio às necessidades de comunicação do nosso filho?
31.
É comum que outras crianças com as mesmas características de audição do meu filho frequentem a escola regular?
32.
De que tipo de ajuda o meu filho precisará caso ele queira praticar atividades esportivas, musicais ou outras
práticas?
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